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SKRIPSI PENGARUH  PEMBERIAN MENIRAN MARTA VALEN F

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini banyak kejadian penyakit hepar akut dan kronis yang terjadi

pada hewan, baik hewan peliharaan atau hewan ternak. Beberapa terjadinya

penyakit hepar adalah efek samping dari pemberian obat terapi yang cukup lama

dan adanya parasit pada hewan ternak. Terdapat beberapa kejadian penyakit

hepar akut dan kronis pada anjing dan kucing.

Penyakit hepar akut pada hewan dapat disebabkan oleh efek negatif

terhadap pemberian berbagai macam obat. Nekrosis hati ringan sampai berat dan

hepatitis kolestasis telah dilaporkan pada anjing sebagai reaksi idiosinkrasi dari

terapi kombinasi trimetoprim-sulfonamide. Nekrosis lobular hati dengan derajat

sedang dapat terjadi pada kucing dengan pemberian berulang diazepam peroral

pada dosis yang direkomendasi. Nekrosis periacinar berat dikaitkan dengan

penggunaan obat cacing mebendazole pada anjing (Jubb et al., 2007).

Penyakit hepar akut dan kronis, yang ditandai dengan hepatitis periportal,

fibrosis periportal, dan hiperplasia bilier telah dilaporkan terjadi pada anjing yang

diobati dengan terapi kombinasi oxibendazole-diethylcarbamazine untuk

pencegahan cacing tambang dan heartworm. Penyakit hepar kronis juga telah

dilaporkan terjadi setelah pemberian miboleron, metotreksat dan lomustin pada
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anjing, ketakonazol pada anjing juga kucing, serta megestrol asetat dan

griseofulvin pada kucing (Jubb et al., 2007).

Kerusakan hepar juga bisa terjadi karena pemberian rifampisin dan

isoniazid. Rifampisin dan isoniazid adalah obat yang efektif untuk pengobatan

tuberkulosis. Efek samping isoniazid dan rifampisin yang perlu diwaspadai adalah

efek hepatotoksik. Kejadian tuberkulosis lebih sering terjadi pada manusia, bila

dibandingkan dengan kejadian tuberkulosis pada hewan terutama pada hewan

kecil (Prihatni dkk, 2005).

Gangguan pada organ hepar dapat diketahui dengan melakukan beberapa

tes fungsi hepar, diantaranya adalah: tes berdasarkan sekresi dan eksresi (pigmen

empedu, clearance dari subtansi asing), tes yang bergantung dari fungsi

biokimianya (tes metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, metabolisme

lipida), dan tes berdasarkan aktivitas enzim dalam serum (SGPT, SGOT, alkaline

fosfatase, enzim yang lain). Selain itu untuk mengetahui kondisi menurut

kerusakan hepar dapat dengan pemerikasaan histopatologi (Astuti, 2009)

Banyaknya penyakit hepar yang menyerang hewan saat ini ditambah

dengan tata laksana penyembuhan penyakit yang belum memiliki standart baku

menyebabkan pengobatan yang dilakukan menjadi tidak efisien. Hal ini

menyebabkan banyak dokter hewan mencari cara pengobatan alternatif, yaitu

dengan cara pengobatan tradisional. Obat herbal sudah umum  digunakan pada

manusia dengan memberikan efek yang positif. Obat herbal yang terbuat dari

bahan alami memiliki potensi rendah merusak jaringan karena kecilnya efek
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samping. Namun demikian jangka waktu penyembuhannya sedikit lebih lama bila

dibandingkan dengan obat-obatan kimia (Sulistyoningrum dan Pribadi, 2012).

Berbagai macam jenis tanaman dengan aktivitas hepatoprotektif karena

kemampuannya sebagai anti inflamasi, antioksidan, anti mikroba. Banyak

penelitian yang sudah dilakukan terhadap tanaman yang memiliki potensi tersebut

contohnya, bunga kenikir sebagai antioksidan (Kusmiati, 2010), kenikir sebagai

anti microba (Nor dkk, 2010), akar alang-alang sebagai inflamasi (Arianti, 2012),

antioksidan pada sambiloto (Wahyuni, 2005).

Meniran (Phyllanthus niruri) telah terbukti memiliki aktivitas antioksidan,

antiinflamasi, dan antifibriotik. Zat kimia yang terkandung di dalamnya, yaitu

phyllanthin dan hypophyllanthin, memiliki efek antioksidan dan efek

antihepatotoksik terhadap karbon tetraklorida (CCl4) dan galaktosamin.

Phyllanthin juga meningkatkan viabilitas hepatosit, mencegah pelepasan enzim-

enzim hepar, menurunkan peroksidasi lipid, dan meningkatkan glutation.

Phyllanthin terdapat pada akar, batang, daun, dan biji buah meniran (Sumardi,

2010).

Potensi meniran sebagai antioksidan, anti inflamasi, dan antifibrotik.

Diharapkan bahwa meniran memiliki aktivitas memperbaiki histopatologi hati

pada hewan model yang dinduksi dengan rifampisin dan isoniazid. Untuk

membuktikan hal tersebut, diperlukan penelitian terhadap tikus putih jantan yang

diinduksi rifampisin dan isoniazid. Induksi rifampisin dan isoniazid dengan

dosis toksik mengakibatkan kerusakan hati pada hewan model, diantaranya
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kematian sel, nekrosis, dan inflamasi (Sulistyoningrum, 2010). Kematian sel hati

dapat terjadi melalui dua proses, yakni nekrosis dan apoptosis. Nekrosis yang

merupakan keadaan yang diawali oleh kerusakan sel, terjadi gangguan integritas

membran plasma, keluarnya isi sel dan timbulnya respon inflamasi. Respon ini

meningkatkan proses penyakit dan mengakibatkan bertambahnya jumlah sel yang

mati. Setelah hewan model diinduksi dengan rifampisin dan isoniazid lalu hewan

model diberi ekstrak meniran dengan harapan dapat mengurangi keadaan hepar

hewan model yang sudah mengalami kerusakan akibat diinduksi dengan

rifampisin dan isoniazid.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan permasalahan

dalam penelitian ini adalah apakah pemberian meniran (Phyllanthus niruri, L)

dapat berpengaruh pada gambaran histopatologi hati tikus putih ( Rattus

norvegicus ) jantan yang mengalami kerusakan hepar karena induksi rifampisin

dan isoniazid?

1.3 Landasan Teori

Kerusakan sel-sel hepar dapat disebabkan banyak hal, antara lain obat

parasetamol, rifampisin dan isoniazid, senyawa kimia lain karbon tetraklorida

(CCl4), bakteri, parasit, dan virus. Jejas pada hepatosit dapat menimbulkan

kerusakan membran dan menyebabkan keluarnya enzim-enzim tertentu. Hepatosit

yang mengalami jejas, secara mikroskopis akan mengalami perubahan pola

morfologis, antara lain berupa nekrosis (Murda, 2009).
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Nekrosis adalah kematian sel atau jaringan pada organisme hidup. Inti

menjadi lebih padat (piknotik) yang dapat hancur bersegmen-segmen

(karioreksis) dan kemudian sel menjadi kariolisis (Amalina, 2009). Hepar dapat

mengalami nekrosis yang disebabkan oleh dua hal yaitu,  toksopatik disebabkan

oleh pengaruh langsung agen yang bersifat toksik, dan trofopatik akibat

kekurangan oksigen, zat-zat makanan dan sebagainya. Degenerasi hidropik,

degenerasi lemak dan nekrosis merupakan stadium permulaan dari proses

kelainan dalam hati yang kemudian menjurus kearah suatu proses peradangan

(Heirmayani, 2007).

Kerusakan hepar akibat rifampisin dan isoniazid ini karena adanya

pembentukan radikal bebas melalui reaksi peroksidasi lipid yang akan

menghasilkan lipid peroksida. Radikal bebas didefinisikan sebagai molekul atau

senyawa yang mempunyai satu atau lebih elektron bebas yang tidak berpasangan.

Elektron dari radikal bebas yang tidak berpasangan ini sangat reaktif dan mudah

menarik elektron dari molekul lainnya. Radikal bebas sangat mudah menyerang

sel-sel sehat dalam tubuh karena radikal bebas tersebut sangat reaktif. Radikal

bebas tidak hanya menyerang bakteri penyakit, tetapi juga tubuh sendiri bila

radikal bebas dalam tubuh berlebihan. Radikal bebas dapat dinetralisir oleh

antioksidan (Murda, 2009).

Penanggulangan penyakit hepar dengan obat alternatif saat ini semakin

banyak, ini dibuktikan dengan semakin banyaknya penelitian yang menguji efek

hepatoprotektor dari tumbuh-tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang diduga
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memiliki aktivitas sebagai antioksidan ialah meniran. Meniran (Phyllanthus niruri

L) dapat mencegah peningkatan guanosin trifosfat (GTP) dalam serum maupun

sitosol hepar dan kandungan flavonoidnya merupakan antioksidan yang

berpotensi mencegah kerusakan sel hepar (Sunarno dan Fitriana, 2012).

Zat kimia yang terkandung didalamnya, yaitu phyllanthin dan

hypophyllanthin, memiliki efek antioksidan (zat yang mampu memperlambat atau

mencegah proses oksidasi). Phyllanthin juga meningkatkan viabilitas hepatosit,

mencegah pelepasan enzim-enzim hepar, menurunkan peroksidasi lipid, dan

meningkatkan glutation (Kukuh, 2013).

Penelitian sebelumnya diketahui bahwa Phyllanthus terbukti dapat

meningkatkan aktifitas berbagai enzim antioksidan, seperti superoxide

dismutase(SOD), catalase (CAT), glutathione-S-transferase (GST), glutathione

peroxidase (GPX), dan glutathione reductase (GR), di darah maupun jaringan

yang tereduksi pada radioterapi sehingga mereduksi kerusakan sel akibat

radioterapi. Selain itu hasil penelitian menggunakan tikus menunjukkan adanya

efek dalam menormalkan penumpukan asam lemak pada hepar setelah minum

alkohol sehingga meniran (Phyllanthus niruri L) dapat dipakai sebagai obat

hepatoprotektif atau anti hepatotoksik (Suharmi, 2000).

Bisa diketahui bahwa meniran adalah tumbuhan yang memiliki prospek

besar dalam ilmu kesehatan sehingga diperlukan suatu penelitian yang

menyeluruh untuk mengetahui mengenai manfaatnya.
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh meniran

(Phyllanthus niruri L) terhadap gambaran histopatologi kerusakan hepar pada

tikus putih (Rattus norvegicus) jantan yang diinduksi rifampisin dan isoniazid.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat praktis penelitian ini adalah membantu dalam pengembangan

obat alternatif dalam dunia kedokteran hewan. Meniran (Phyllanthus niruri, Linn)

bisa digunakan sebagai obat alternatif untuk mengurangi kerusakan hepar akibat

efek samping pemberian obat-obatan kimia. Manfaat ilmiah penelitian ini adalah

memperluas wawasan pengetahuan tentang tanaman obat asli Indonesia, dalam

hal ini mengenai meniran (Phyllanthus niruri L).

1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemberian ekstrak

meniran (Phyllanthus  niruri, Linn) dapat mengurangi kerusakan hepar pada

gambaran histopatologi  tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi

rifampisin dan isoniazid.
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